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EDITORIAL
Como tem sido habitual nos últimos anos e, como forma de assinalar o início de 2016, o rosto da agenda cultural atualiza-se e apresenta-se com
uma imagem renovada aos/às seus/suas leitores/as e utilizadores/as. As
vivências resultantes das ligações e afinidades entre população e centro
histórico de Mértola, são o tema e a inspiração das imagens que farão as
capas das quatro edições deste ano.
As temperaturas baixas são ainda caraterística do primeiro trimestre do
ano, bem como as atividades e iniciativas realizadas dentro de portas, isto
apesar de a partir de fevereiro existirem já algumas datas comemorativas
ou atividades tradicionais e populares que apelam e nos conduzem, inevitavelmente, para a rua e para ações e movimentos de participação coletiva.
O Cine-Teatro Marques Duque recebe, em janeiro, o concerto de Ano Novo
com o tenor Carlos Guilherme e a fadista Sara Gonçalves. Neste mês tem
também início a Cultura Itinerante, que levará, a música tradicional e o
cinema a diversas localidades do concelho.
Em fevereiro comemora-se o décimo terceiro aniversário da Casa das
Artes Mário Elias, que se celebra através da ArteNonStop e se expressa
através de atividades artísticas e culturais diferenciadas, como exposições, workshops, arte urbana, dança, cante ou gastronomia. Ainda durante
este mês, o Mocê dum Cabréste não deixará ninguém ficar com ar sisudo muito pelo contrário - com o seu espetáculo de stand up comedy.
O mês de março é sinónimo de Páscoa e todas as celebrações e acontecimentos a este evento associadas, também durante este mês a poesia, a
dança e a música acontecerão, durante a iniciativa cultural Lembrar Serrão
Martins.
Não poderia concluir este editorial, sem dar os parabéns ao Clube de Pesca
Desportiva de Mértola, aos seus dirigentes e atletas, pela obtenção do
Prémio de Clube do Ano 2015, da Federação Portuguesa de Pesca
Desportiva.
A todos e todas desejo um excelente 2016, repleto de saúde e de atividades
desportivas e culturais

D
destaque

O Cine-Teatro Marques
Duque, em Mértola, servirá de palco para a
comemoração da chegada do novo ano. O
tenor Carlos Guilherme
junta-se à fadista Sara
Gonçalves, e ambos
acompanhados pela
Banda Filarmónica 1º de
Janeiro de Castro Verde
prometem despertar fortes emoções através da
música.
Junte-se a nós e receba
da melhor forma o ano
de 2016.

Carlos
Guilherme
Sara
Gonçalves
concerto
anonovo
17 JAN.
04

D
destaque

Desde a sua estreia em
palco, tem atuado nos
mais variados contextos: espetáculos a solo,
festivais de humor, eventos corporativos, casamentos e concursos de
arrotos. (...) O cerrado
sotaque algarvio dá um
certo exotismo à sua performance e as canções
que toca à guitarra guarnecem uma atuação despida de pudores e tabus.
Os seus modestos 163
centímetros de altura
dão-lhe um aspeto franzino mas a linguagem,
essa, é forte como pálpebras às segundas de
manhã.
mocedumcabreste.pt

standup
comedy
20 FEV.
05

destaque

D

“Os homens partem,
a obra fica”
Tomando por verdadeira
esta premissa, “Lembrar
Serrão Martins” é homenagem a um homem que
deixou um legado a este
concelho que ainda hoje
é visível e que urge dar
continuidade.
A iniciativa deste ano
abarcará uma diversidade de áreas culturais
para as quais Serrão
Martins não era indiferente e sempre promoveu.
Teatro, poesia, pintura e
música são algumas das
que poderá desfrutar
entre 21 e 27 de março.

lembrar
serrãomartins
21>27 MAR.
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país // Canadá / Austrália / França
género // drama, aventura
duração // 105 min.
realização // Jean-Pierre Jeunet
intérpretes // Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Judy Davis
classificação // m|12

sinopse:
T.S. Spivet vive num rancho isolado em Montana
com os pais e os irmãos. É um menino sobredotado e cientista apaixonado, que inventou a máquina
de movimento perpétuo, ganhando o prestigiado
prémio do Museu Smithsonian, em Washington.
Sem dizer nada à família, decide ir sozinho reclamar a sua recompensa, atravessando os EUA num
comboio. No Museu, ninguém desconfia que o
grande vencedor tem apenas dez anos de idade e
que carrega um pesado segredo.

cinema

C

Jovem Prodígio
T.S. Spivet
29 JAN. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

país // EUA
género // fantasia, thriller
duração // 95 min.
realização // Ryan Gosling
intérpretes // Christina Hendricks, Iain De
Caestecker, Matt Smith
classificação // m|16

sinopse:
Billy, uma mãe solteira de dois filhos, quer ficar
onde está mas precisa urgentemente de arranjar
dinheiro para manter a casa de família e assim aceita a proposta de uma discoteca decadente, onde
conhece a misteriosa Cat. Sem se dar conta inicialmente, Billy acaba por colocar a sua vida e a da
família em perigo. Com o filho mais velho, Bones a
não querer aceitar a situação, a única restea de
esperança para uma nova vida parece surgir quando Bones descobre uma misteriosa estrada
secreta no meio de um rio que conduz a uma cidade debaixo de água.

O Rio Perdido
12 FEV. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA
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alunosjardimdeinfância
19 a 28 janeiro
casa das artes mário elias // mértola

HORÁRIO CASA DAS ARTES MÁRIO ELIAS // MÉRTOLA
de 3ª feira a sábado das 9h00-12h30 // 14h00-17h30
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exposição
gravura

exposições

E

NONSTOP
30 JANEIRO * SÁBADO * 10H30/18H00 * antigo quartel dos bombeiros
‘história, modelação e pintura de boneco ao modo de estremoz’
oficina destinada a todas as faixas etárias * inscrições na casa das artes mário elias
limitadas a 15 participantes.

1 FEVEREIRO * SEGUNDA-FEIRA * 18H00 * casa das artes mário elias
aniversário da casa das artes mário elias

abertura da exposição ‘bonecos de estremoz’
11 FEVEREIRO * QUINTA- FEIRA * 19H00 * local a designar
ArteAçorda * inscrições na casa das artes mário elias limitadas a 15 participantes.
13 FEVEREIRO * SÁBADO * 10H30/18H00 *antigo quartel dos bombeiros
‘história, modelação e pintura de boneco ao modo de estremoz’
oficina destinada a todas as faixas etárias * inscrições na casa das artes mário elias
limitadas a 15 participantes * 2ª parte

14 FEVEREIRO * DOMINGO * 16H00 * cine-teatro marques duque
espetáculo ‘olhares’ * companhia de dança de almada/grupo coral da
mina de s. domingos. *entradas gratuitas, sujeitas a apresentação de bilhete.
DE 1 A 14 FEVEREIRO * junto ao cine-teatro marques duque
arte de rua

artenonstop
30 janeiro a 14 fevereiro
13º aniversário da casa das artes mário elias // mértola

HORÁRIO CASA DAS ARTES MÁRIO ELIAS // MÉRTOLA
de 3ª feira a sábado das 9h00-12h30 // 14h00-17h30
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exposições

E

geraldinezwanikken
17 fevereiro a 12 março
casa das artes mário elias // mértola

HORÁRIO CASA DAS ARTES MÁRIO ELIAS // MÉRTOLA
de 3ª feira a sábado das 9h00-12h30 // 14h00-17h30
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artes plásticas

museu

M

MUSEU DE MÉRTOLA: a história através dos objetos
Fole da Forja do Ferreiro

O fole é uma das peças mais importantes de uma forja de ferreiro e, no
caso da Forja do Ferreiro do Museu de Mértola, este representa o objeto
mais emblemático. Trata-se de uma instrumento utilizado para atiçar o
fogo na fornalha e encontra-se encostado a uma das paredes da oficina,
com a parte dianteira inserida no local onde era atiçado o carvão de pedra. É composto por uma sanfona de pele entre duas peças de madeira
que, quando aproximadas, expulsam ar através de um tubo de ferro (a biqueira), para a fornalha. A parte de trás do fole encontra-se encaixada
numa estrutura de madeira constituída por dois paus que se encontram
fixos ao chão e uma travessa superior. Na parte posterior do fole existe
uma corrente que está ligada a um pau suspenso da estrutura de madeira e que tem numa das pontas uma corrente com uma pequena travessa
de madeira onde, quem “tocava” o fole, fazia com que a sanfona abrisse
e fechasse e expelisse ar. Até há poucos anos a D. Florinda Brito, filha do
antigo proprietário da Forja, recordava com saudade os dias em que auxiliava o seu pai e “dava ao fole”, animada pelas histórias que lhe contava
“dos antigos”. Este fole, de madeira, couro e ferro teria sido adquirido
nos anos 40 após um incêndio que destruiu o fole original, herdado do
pai deste ferreiro que já se dedicava ao mesmo ofício.
O edifício e o espólio da Forja do “Ti Brito” foi adquirido pela Autarquia
nos anos 80 do século XX, tendo o local sido musealizado em 2001. Este
núcleo museológico constitui um dos locais que integra o circuito de visitas patrimoniais e dá uma perspetiva interessante acerca do passado
mais recente de Mértola e da sua organização em termos económicos e
sociais.
Forja do Ferreiro // Rua Elias Garcia, n.º 18 // Mértola
HORÁRIO MUSEU DE MÉRTOLA
De terça a domingo: das 9h15 às 12h30 e das 14h00 às 17h15
Encerrado à 2ªfeira e nos feriados de 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro
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MATIAS, Jacinto F.; Barcarena: Marcador, 2015
“Na década de 1960, numa pequena vila alentejana, quatro amigos encontram-se secretamente para jogar à sueca, comer, beber e ouvir a Rádio Moscovo e a BBC.
Zé Maria, Carapau, Tonico e Martinho Lutero discutem política, gastronomia, mulheres e a vida. Sem que o saibam, há
um espião que regista tudo o que dizem, pondo o grupo em
perigo num tempo em que a ditadura, abalada por uma
guerra colonial e pelas tentativas de derrube do regime, começa a apertar o cerco com a ação dos informadores e dos
agentes da PIDE.
Quando os amigos afixam um cartaz do Movimento de
União Democrática na vila, com vista à sua participação
nas eleições, pagam o atrevimento com uma proibição dolorosa…”[sinopse]

para os mais velhos

BUCK, Pearl; Amadora 20|20, 2015
Algumas décadas após a sua morte, eis que reaparece
um antigo manuscrito da prémio Nobel, agora também
editado em língua portuguesa.
“Randolph, jovem de extraordinária criatividade, parece
ter um destino traçado para o êxito. Nascido nos Estados
Unidos, parte pela Europa e Ásia com o desejo de descobrir o mundo vivendo-o, numa sede interminável de sabedoria. Numa estadia em Paris, o seu caminho cruza-se
com o de Stephanie. Filha de pai chinês e mãe norte americana, também ela procura compreender e encontrar
um lugar que seja seu, dividindo-se entre duas culturas
aparentemente opostas. Separados durante longos intervalos e assim entregues aos seus fantasmas pessoais,
preparam-se os dois para descobrir que se pode conciliar
o conhecimento e a experiência, bem como as heranças
ocidental e oriental, mas isso terá um preço…” [sinopse]

A ETERNA DEMANDA

para os mais velhos

biblioteca

B

O RAPAZ QUE
VENCEU SALAZAR

para os mais novos

YZAC, Adeline; Lisboa: Horizonte, 2012
Ainda antes das histórias aparecerem existiam dois reinos
em tudo diferentes. No primeiro só havia dia, no segundo
era sempre noite. A ligação destes reinos fez-se pelo casamento da princesa do reino do dia com o príncipe do reino
da noite. Mas poderá uma princesa habituada ao brilho do
sol sobreviver num local sem luz?
Em pouco tempo a princesa começou a definhar sob o peso da tristeza e apenas uma força muito poderosa vai poder salvá-la.
Um livro que nos fala da magia das histórias e do seu encantamento.

HONRADO, Alexandre; Lisboa: Verbo,2015
Esta é a história de um rei, Dinis de seu nome, que governou o destino de Portugal há mais de oitocentos anos, e
de sua mulher Isabel de Aragão.
Poeta e músico, Dinis gostava de passear pelos campos
exercitando as suas artes. A rainha, jovem e generosa,
gostava de ajudar os que menos tinham, no reino, e saía diariamente sem destino certo, para distribuir pão e outros
produtos, debaixo do olhar desconfiado do seu marido rei.
Esta é a história do chamado milagre das rosas, contado
há muitas gerações a esta parte, que através da versão
de Alexandre Honrado se revela, também, como uma pequena lição de História.
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para os mais novos

A PRINCESA DO DIA E
O PRÍNCIPE DA NOITE

SÃO ROSAS, SENHOR!

REMAI: 1er CONGRESO
INTERNACIONAL RED
EUROPEA DE MUSEOS
DE ARTE ISLÁMICO

C
cam

CONGRESO INTERNACIONAL RED EUROPEA DE
MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO, 1, Granada, 2012
Remai: 1er Congreso Internacional Red Europea
de Museos de Arte Islámico. [Granada]: Patronato
de la Alhambra y Generalife; London: Victoria and Albert
Museum, D.L. 2013. vols. ISBN 978-84-86827-72-4.

Esta publicação apresenta as atas resultantes
das investigações realizadas no âmbito do projeto Rede Europeia de Museus de Arte Islâmica
(REMAI), cofinanciado pela Comissão Europeia
no programa Cultura (2007-2013). Este projeto
foi liderado pelo Patronato de la Alhambra e
Generalife (Espanha - Granada) em colaboração
com o Victoria and Albert Museum (Reino Unido Londres) e com o Museu do Louvre (FrançaParis), tendo como base a constituição de uma rede europeia de museus de arte islâmica na qual toda a comunidade científica internacional pudesse
participar na investigação, preservação e difusão
de todo este rico património cultural permitindo,
assim, que a sociedade em geral desfrutasse do
mesmo.

LETRAS ENCANTADAS; ASSOCIAÇÃO DE DEFESA
DO PATRIMÓNIO DE MÉRTOLA; CASA DO POVO DE
BALEIZÃO // Baleizão: um povo duas aldeias.
Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, 2015. 127 p.
ISBN 978-972-9375-47-7.

BALEIZÃO:
UM POVO
DUAS ALDEIAS

Esta publicação resultou da ideia de juntar memórias identitárias sobre a aldeia de Baleizão. Na verdade, a localidade, composta por duas aldeias velha e nova - designações utilizadas pelos locais, tem uma história e um conjunto de episódios
marcantes que ultrapassam, em muito, aquilo
que poderia ser expectável num território rural. O
livro apresenta, assim, o registo de testemunhos
de vivências, que mostram claramente como o conhecimento do passado nos motiva e nos prepara
melhor, para viver o presente e conquistar o futuro.

HORÁRIO CAMPO ARQUEOLÓGICO DE MÉRTOLA
9h00-12h30 // 14h00-17h30
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outras atividades

ATIVIDADES DESPORTIVAS NÃO COMPETITIVAS
// Ginásio // de segunda a sábado
// Projeto Exercite-se // S. Miguel do Pinheiro // segunda-feira // 10h-11h
// Dance Kids // Classe A // segunda-feira // 17h-17h50
// Projeto Corpo em Movimento // Mértola // segunda e quarta-feira //
18h-19h
// Aulas de Natação // Classe A // segunda e quinta-feira // 18h-19h
// Projeto Corpo em Movimento // Corte Velha // terça e quinta-feira //
18h-19h
// Aulas de Localizada/Circuito // segunda-feira // 19h-20h
// Dance Kids // Classe B // terça-feira // 17h-17h50
// Aulas de Natação // Classe B // terça e quinta-feira // 18h-19h
// Aulas de Natação // Classe C e D // terça e quinta-feira // 19h-20h
// Aulas de Zumba // turma 1 // terça e quinta-feira // 18h-19h
// Aulas de Zumba // turma 2 // terça e quinta-feira // 19h-20h
// Aulas de Hidroginástica // terça e quinta-feira // 20h-21h
// Aulas de Step/GAP // quarta-feira // 19h-20h
// Aulas de Natação para Bebés // sábado // 10h-11h
// Atividades de aventura e lazer // descidas do Rio Guadiana; Rappel,
Paintball, Passeios Pedestres, Passeios de Jipe, Passeios de BTT
Informações e inscrições na secretaria do Clube Náutico de Mértola,
telefone 286 612 044 // e-mail dir.nautico@gmail.com

CNM | Clube Náutico de Mértola
PROJETO “CORPO EM MOVIMENTO” > MEXA-SE PELA SUA SAÚDE
Época 2015/2016
Aulas gratuitas de ginástica de manutenção nas localidades: Mértola,
Corte da Velha, Corte Sines e Fernandes
Informação e inscrições na Junta de Freguesia de Mértola // telf. 286612420

JFM |

Junta de Freguesia de Mértola

PROJETO “EM FORMA”
Sessões de Hidroginástica // terças-feiras // 18h-19h // Piscina Municipal
Organização Junta de Freguesia de S. João dos Caldeireiros

JFSC |Junta de Freguesia de São João dos Caldeireiros
14

// ‘ARTE EM MOVIMENTO’ //
Vale do Poço // 10h // 5 janeiro // 2 fevereiro // 10 março
Corte do Pinto // 14h // 5 janeiro //2 fevereiro // 10 março
Fernandes // 14h // 6 janeiro // 3 fevereiro // 15 março
Roncão // 14h // 7 janeiro
Corte Sines // 10h // 12 janeiro // 10 fevereiro // 17 março
Corte Gafo Cima // 13h30 // 13 janeiro // 11 fevereiro // 29 março
Corte Gafo Baixo // 10h // 14 janeiro
Alvares // 10h //19 janeiro // 17 fevereiro // 31 março
Amendoeira da Serra // 14h // 21 janeiro // 23 fevereiro
Salgueiros // 14h // 25 janeiro
Mesquita // 14h // 26 janeiro
Vale Açor Cima // 10h // 27 janeiro // 25 fevereiro
S. Pedro Sólis // 14h // 1 fevereiro // 9 março
Alcaria de Javazes // 14h // 4 fevereiro
Monte Gato// 14h // 15 fevereiro // 8 março
Santana Cambas// 14h // 2 março
Espírito Santo // 14h // 16 março

outras atividades

LUDOTECA ITINERANTE

// ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO - SAD //
Corte Gafo Baixo // 10h // 14 janeiro // 28 janeiro // 18 fevereiro // 3 março
S. Bartolomeu Via Glória // 10h // 20 janeiro // 16 fevereiro // 1 e 30 março
// EMPRÉSTIMO DE LIVROS //
Vale do Poço // Manhã // 5 janeiro // 2 fevereiro // 10 março
Corte do Pinto // Tarde //5 janeiro // 2 fevereiro // 10 março
Monte Alto>Alves>Picoitos // Manhã // 6 janeiro // 3 fevereiro // 15 março
Fernandes // Tarde // 6 janeiro // 3 fevereiro // 15 março
Vicentes>Mesquita>Espírito Santo // Manhã // 7 janeiro // 4 fevereiro //
16 março
Corte Sines // Manhã // 12 janeiro // 10 fevereiro // 17 março
Corte Pequena>Corvos // Tarde // 12 janeiro // 10 fevereiro // 17 março
Amendoeira Campo>Corte Cobres>M. Figueiras // Manhã // 13 janeiro
// 11 fevereiro // 29 março
Corte Gafo Cima // Tarde // 13 janeiro // 11 fevereiro // 29 março
Corte Gafo Baixo // Tarde // 14 janeiro // 28 janeiro // 3 março
Alvares // Manhã // 19 janeiro // 17 fevereiro // 31 março
João Serra>Espargosa>Penilhos // Tarde // 19 janeiro // 17 fevereiro //
31 março
S. Bartolomeu Via Glória // Manhã // 20 janeiro // 16 fevereiro //
1 e 30 março
Penedos>Diogo Martins // Tarde // 20 janeiro // 1 março
Vale Pereiro>Mosteiro>Amendoeira Serra // Tarde // 21 janeiro //
23 fevereiro
Moreanes>Santana Cambas>Bens // Manhã // 25 janeiro
Salgueiros // Tarde // 25 janeiro
Roncão>Penha d’Águia // Manhã // 26 janeiro // 24 fevereiro
»»»»»»»»»»»»»»»»»

SCMM|

Santa Casa da Misericórdia de Mértola
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outras atividades

»»»»»»»»»»»»»»»»»
Mesquita // Tarde // 26 janeiro
Vale de Açor Cima // Manhã // 27 janeiro // 25 fevereiro
Vale de Açor Baixo>Azinhal>Algodor>Corte da Velha // Tarde //
27 janeiro // 25 fevereiro
Ledo>Martinhanes // Manhã // 29 janeiro
Roncão>M. Fialho>Castelejo // Manhã // 1 fevereiro // 9 março
S. Pedro Sólis // Tarde // 1 fevereiro // 9 março
Alcaria Javazes// Tarde // 4 fevereiro
S. Sebastião Carros>Gois>S. Miguel Pinheiro // Manhã // 15 fevereiro
// 8 março
Monte Gato // Tarde // 15 fevereiro // 8 março
Santana de Cambas // Tarde // 2 março
Moreanes>Salgueiros>Bens // Manhã // 2 março

SCMM|
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Santa Casa da Misericórdia de Mértola

ag
jan.
fev.
mar.
PROGRAMAÇÃO

janeiro

J
05

“Vamos cantar as Janeiras” // desfile pelas ruas e
restaurantes // Grupo Coral Guadiana de Mértola
Org. Junta de Freguesia de Mértola

ter

09 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 2.ª Divisão // 1.ª Fase

sab

Série 'A' // São Domingos FC vs G.D. Amarelejense

16h00 // Sábado em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
10 10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Juvenis // 1.ª Fase

dom

Série 'B' // Clube Futebol Guadiana vs SPG Clube Ferreirense

16 10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Infantis // 1.ª Fase

sab

Série 'B' // Clube Futebol Guadiana vs Moura Atlet. Clube 'B'
15h00 //

Futebol // Campeonato Distrital de Juniores 'A'
Clube Futebol Guadiana vs Sport Clube Odemirense

16h00 // Cultura Itinerante // Espigas do Alentejo
Grupo Coral e Instrumental Feminino da Mina de
S. Domingos // Casa do Povo de Santana de Cambas
Org. Câmara Municipal de Mértola
17 16h00 // Concerto de Ano Novo // tenor Carlos Guilherme,
fadista Sara Gonçalves // acompanhados pela Banda
da Sociedade Filarmónica 1.º de Janeiro de Castro Verde
Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola

dom

19
28

Exposição // Gravura dos Alunos do Jardim de
Infância de Mértola // Casa das Artes Mário Elias
Org. Jardim de Infância e Câmara Municipal de Mértola

23 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital do INATEL

sab

Sanjoanense Futebol Clube vs Futebol Clube Albernoense

21h00 // Cultura Itinerante // Cinema // Mina de S. Domingos
Org. Câmara Municipal de Mértola
29 21h30 // Cinema // 'SPIVET' // Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola

sex

30 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Juniores 'A'

18

sab

Clube Futebol Guadiana vs Fut. Clube de Serpa

30
14

Arte Non Stop // 13.º Aniversário da Casa das Artes
Mário Elias // Org. Câmara Municipal de Mértola

06 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 2.ª Divisão // 1.ª Fase

sab

Série 'A' // São Domingos FC vs C.D.R. Salvadense

fevereiro

F

16h00 // Sábado em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
18h00 // Audição dos Alunos // Cine-Teatro Marques Duque
Org. Escola de Música 'Mértola tem Melodia’
22h00 // Baile Máscaras // Fábio Lagarto // Tenda Multiusos // Mértola
Org. Comissão de Finalistas 2015/16

07 10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Juvenis // 1.ª Fase

dom

Série 'B' // Clube Futebol Guadiana vs Fut. Clube Castrense
15h00 //

Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
Clube Futebol Guadiana vs Clube Atl. Aldenovense

12 21h30 // Cinema // O Rio Perdido // Cine-Teatro Marques Duque
sex
Org. Câmara Municipal de Mértola
13 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Juniores 'A'

sab

Clube Futebol Guadiana vs Clube Desp. De Beja

21h00 // Cultura Itinerante // Cinema // Escola Primária Moreanes
Org. Câmara Municipal de Mértola
17
12

Exposição // Artes Plásticas de Geraldine Zwanikken
Casa das Artes Mário Elias
Org. Câmara Municipal de Mértola

20 21h00 // Cultura Itinerante // Cinema
Centro Popular dos Trabalhadores de Penedos
Org. Câmara Municipal de Mértola

sab

21h30 // Stand Up Comedy // Espetáculo com Dário Guerreiro
'Môce dum Cabréste' // Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola
27 09h00 // Matança Porco // Público em Geral // Sede Moto Clube
sab

Org. Motoclube “Os Falcões das Muralhas” de Mértola
15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 2.ª Divisão // 1.ª Fase
Série 'A' // São Domingos FC vs Alvorada Fut. Clube

28 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão

dom

Clube Futebol Guadiana vs Clube Desp. Almodôvar

19

março

M
05 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Juniores 'A'
sab

Clube Futebol Guadiana vs G.D. Amarelejense

16h00 // Sábado em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
Cultura Itinerante // Espigas do Alentejo // Grupo
Coral e Instrumental Feminino da Mina de S. Domingos
Salão da Junta de Freguesia Alcaria Ruiva
Org. Câmara Municipal de Mértola
06 10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Juvenis // 1.ª Fase

dom

Série 'B' // Clube Futebol Guadiana vs S.C.M. Aljustrelense

08

Comemoração do Dia Internacional da Mulher
*consultar programa próprio // Org. Junta Freguesia Mértola

ter

Jantar comemorativo do Dia Internacional da Mulher
Org. Junta de Freguesia de Corte do Pinto em colaboração /
Associação Vidas com Garra

21h30 // Dia Internacional da Mulher
Espetáculo Comemorativo // grupo Real Aliança Velha
Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola
12

sab

Comemoração do Dia Internacional da Mulher
Visita ao Museu dos Coches
Org. Câmara Municipal de Mértola
14h30 // Torneio de Sueca // Público em Geral // Sede Moto Clube
Org. Motoclube “Os Falcões das Muralhas” de Mértola
Torneio de Xito // Lombardos
Org. Associação Recreativa Lombardense

12
19

Exposição // Pintura “Alentejo” // Salão dos Bombeiros
Voluntários // Org. A. H. dos Bombeiros Voluntários de Mértola

13 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão

20

dom

Clube Futebol Guadiana vs F.C. São Marcos

18

sex

Viagens na minha terra // *consultar programa próprio
Org. Junta de Freguesia de Mértola

19
25

Lembrar Serrão Martins
Org. Câmara Municipal de Mértola

sab

Clube Futebol Guadiana vs Grupo D.C. Alvito

18h00 // Espetáculo Musical // ‘Ensemble Musaico'
*Lembrar Serrão Martins // Cineteatro Mina de S. Domingos
Org. Câmara Municipal de Mértola

M
março

19 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Juniores 'A'

22h00 // Baile de Gala // Finalistas 2015/16 // Mértola
Org. Comissão de Finalistas 2015/16

20 15h00 // 1.ª SESSÃO // Musical Infantil // para toda a família
'Um Presente Especial' // *Lembrar Serrão Martins
Cine-teatro Marques Duque // Org. C. M. de Mértola

dom

17h00 // 2.ª SESSÃO // Musical Infantil // para toda a família
'Um Presente Especial' // *Lembrar Serrão Martins
Cine-teatro Marques Duque // Org. C. M. de Mértola
22 21h00 // Sessão de Poesia // Comemorações do Dia Mundial da
ter
Poesia // *Lembrar Serrão Martins // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
23
24

Workshop da Páscoa // Escola Profissional ALSUD
Org. Escola de Música 'Mértola tem Melodia'

23 21h30 // Dança // Espetáculo 'Outra' // *Lembrar Serrão Martins
Cine-teatro Marques Duque // Org. C. M. de Mértola

qua

25 18h00 // Cultura Itinerante // Espigas do Alentejo // Grupo Coral
sex
e Instrumental Feminino da Mina de S. Domingos
*Integrado no Encontro de Poesia Popular Organizado pela
União de Freguesias de S. Mig. Pinheiro, S. Pedro de Sólis,
S. Sebastião Carros // Centro Recreativo e Cultural de
S. Bartolomeu da Via Glória // Org. C. M. de Mértola

26

sab

II Feira dos Sons e Sabores da Aldeia
Org. Junta de Freguesia de São João dos Caldeireiros
Baile // Baile da Pinha // Santana de Cambas
Org. Casa do Povo de Santana de Cambas

31 21h00 // Programa Património da Rádio Castrense
qui

Org. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

21

sabores

S

Margarida Francisca Turíbio

// Mértola

Moleja
Ingredientes:
// Sangue da matança do porco
// Água
// Cominhos
// Gordura (banha)
// Alhos
// Louro
// Sal
// Vinagre
Preparação:
No ato da matança do porco, apara-se o sangue para um tacho.
Adiciona-se vinagre e um pouco de água.
Mexe-se com um palheto*, sempre para o mesmo lado até arrefecer, para que o sangue não coalhe.
Num tacho, misturam-se cominhos, alhos esmagados, louro, sal e vinagre à gordura da fritada da cachola, do bofe, e do coração. Deixa-se ferver um pouco.
Seguidamente adiciona-se o sangue com a mesma quantidade de água e vai tudo a
cozer.
Depois de pronto, serve-se com sopas de pão migadas, em pratos fundos ou tigelas.
Acompanha-se com a carne da fritada.
* palheto - espécie de espátula feita em madeira
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propriedade // Câmara Municipal de Mértola
edição // Divisão de Cultura, Desporto e Turismo
tiragem // 2000 exemplares
periodicidade // trimestral
distribuição gratuita
versão digital em www.cm-mertola.pt

Se desejar enviar alguma informação para eventual
inserção na próxima edição da Agenda Cultural de abril,
maio e junho pode fazê-lo até dia 26 de fevereiro de 2016,
através do Fax: 286 610 101, e-mail: geral@cm-mertola.pt
ou por carta para Câmara Municipal de Mértola, Divisão de
Cultura, Desporto e Turismo, Praça Luís de Camões, 7750 329 Mértola

www.cm-mertola.pt

